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Předložená práce se věnuje zejména shrnutí poznatků o trendech přízemní teploty vzduchu ve 
vyšších nadmořských výškách v porovnání s globálními teplotními trendy, s trendy ve volné 
atmosféře a trendy na stanicích v nížinách. Rešeršní část obsahuje nejenom informace o 
dosavadních poznatcích o teplotních trendech v různých nadmořských výškách, ale zmiňuje i 
některé možné příčiny těchto rozdílů a také dopady dlouhodobého nárůstu teplot na 
hydrologický režim v horských oblastech. Autor rozebírá výškovou závislost teplotních 
trendů jak pro Evropu reprezentovanou Švýcarskými Alpami, tak i pro významná pohoří 
dalších kontinentů (jihoamerické Andy, Skalisté hory, Tibetská plošina, Kašmír a předhůří 
Himaláje). Z faktorů, které se podílejí na rozdílných teplotních trendech v různých 
nadmořských výškách, autor podrobněji rozebírá zpětnou vazbu sníh-albedo, důsledky Stefan 
-Boltzmanova zákona, energetickou bilanci mezi zemským povrhem a atmosférou, oblačnost, 
aerosoly přítomné v atmosféře a také vliv atmosférické cirkulace. Vlastní práce T. Krauskopfa 
se zaměřuje na zhodnocení sezónních trendů průměrné denní teploty vzduchu na území České 
republiky. 
Na rozdíl od autora nesdílím názor, že by se problematikou vertikální závislosti teplotního 
trendu zabývalo „velké množství studií“, a proto oceňuji píli a pečlivost T. Krauskopfa při 
vyhledávání vhodné literatury. V rešeršní části své práce předkládá čtenáři dosud publikované 
poznatky o chování teplotních trendů v horských oblastech z různých kontinentů a dává mu 
tak možnost utvořit si na problematiku vlastní názor z globálního pohledu. Obrázky, které ve 
své práci autor prezentuje, jsou vhodně vybrané a dokumentují citované závěry z jednotlivých 
prací. Citace literatury je vesměs uvedena správně. U časopisů jako jsou Geophysical 
Research Letters, Reviews of Geophysics a Journal of Geophysical Research: Atmosphere 
doporučuji uvádět kromě čísla ročníku také číslo příslušného článku (dopisu). Pokud se citují 
knihy (zde např. Newell a kol., 1972) nebo jejich kapitoly (Hartmann a kol., 2013), obvykle 
se uvádí počet stran příslušné knihy respektive strany, kde se příslušná kapitola v knize 
nalézá. U převzatých obrázků z jiných publikací by mělo být uvedeno též číslo stránky, na 
které lze obrázek v původní publikaci nalézt. V textu občas postrádám citaci, která by 
dokládala tvrzení T. Krauskopfa (např. že „minimální teploty rostou rychleji než maximální, a 
dochází tedy ke snižování denní teplotní amplitudy“ (str.12, ř.5) nebo ,,v místech urbanizace 
by mělo být znatelné zrychlené tempo oteplování“ (str. 27, ř. 8)) a dále jsou dvě citace 
uvedeny nesprávně (na str. 12 Rawngala a kol. má být rok 2010, na str. 19 Ohmurova studie 
rok 2012). I přes tyto dílčí připomínky hodnotím práci s literaturou jako velmi zdařilou. 
Vlastní práce T. Krauskopfa spočívá ve výpočtu a porovnání sezónních trendů na 18 stanicích 
v České republice za období 1961-2010 a to s ohledem na nadmořskou výšku jednotlivých 
stanic. Výpočet trendu byl proveden parametrickou i neparametrickou metodou, která je 
rezistentní proti výskytu extrémních hodnot a nepředpokládá nutně lineární závislost 
sledovaných proměnných. Hodnoty trendů získané oběma metodami byly dále použity 
k detekci závislosti trendů na nadmořské výšce stanic a tato závislost byla pro jednotlivé 
sezóny podrobena testům statistické významnosti. Použité metody a postupy jsou správné a 
korektní, včetně statistického vyhodnocení. Při interpretaci výsledků autor správně 
upozorňuje na možné příčiny „podezřelých“ hodnot trendů: chybějící data či přemístění 
stanice, což mohlo vést ke zkreslení výsledných hodnot trendů. Vítám také porovnání 
výsledků s obdobnými studiemi pro Českou republiku. Z mého pohledu je velmi zajímavý 
zjištěný pokles velikosti trendů s rostoucí nadmořskou výškou na podzim.  
V diskusi a závěru autor před shrnutím závěrů citovaných prací vyjmenoval nejprve různé 
faktory, které ovlivňují danou problematiku, a dále vyjádřil zdravě opatrný přístup k 
zobecňování výsledků z regionálních studií.  



Bakalářská práce je psána srozumitelně bez složitých větných struktur a gramatických chyb. 
Pozorného čtenáře však poněkud unavuje několikeré zopakování stejné informace a to jednak 
v různých kapitolách (čemuž v rešerši nelze někdy zabránit), ale i v rámci jednoho odstavce 
(např. konstatování, že „v chladnějších oblastech dochází ke zvětšení intenzity oteplování“ na 
str. 22, ř. 16 a znovu na str. 23, ř. 2). V textu se místy vyskytují poněkud těžkopádné obraty 
(„trend je pouze minimálně pozitivně vychýlen“ namísto „oteplování je jen nepatrně větší“ 
(str. 15, ř. 1); „výškový rozsah stanic“ pravděpodobně znamená „nadmořská výška stanic 
reprezentuje vertikální rozsah zkoumaného pohoří“ (str. 16, ř. 15)). Autor několikrát používá 
druhého či třetího stupně přídavných jmen (např. „nejteplejší“ (str. 11, ř. 2); „rychlejší“ (str. 
15, ř. 5)), ovšem neuvádí vzhledem k čemu. Odborné termíny autor užívá správně. 
K práci mám několik málo věcných připomínek, jež jsou dílčího charakteru:  
V Obr. 4 chybí popis svislé osy grafů a z popisu obrázku není zcela zřejmé, co je v grafech 
znázorněno. 
Z Obr. 5 nedokážu rozpoznat závislost teplotních trendů na nadmořské výšce.  
Na Obr. 7 není jasné, kde se vzaly body v grafech. Pokud by to měly být trendy ze stanic, pak 
je bodů nereálně mnoho (a to i v případě výpočtu klouzavých trendů pro jednotlivá desetiletí, 
tj. 41 hodnot pro každou stanici). 
Z Obr. 8 není zřejmé nejintenzivnější oteplování v zimě v oblasti izotermy 0°C, ale spíš 
v oblasti s vyššími teplotami, naopak v únoru blízko izotermy 0°C pozorujeme slabé 
ochlazování.  
Formulace „větší prostorová proměnlivost na globálním měřítku“ (str. 15, ř. 8) mi připadá 
nesrozumitelná (str. 15, ř. 8); 
Nepovažuji za vhodné dělit teplotu na tu „nad zemským povrchem“ a „nad oceánem“ (str. 11, 
ř. 10 a 13), vhodnější by bylo „nad pevninou“ a „nad oceánem“. 
Hovoří-li se o teplotě při povrchu (str. 11, ř. 2), mělo by být specifikováno o jaký povrch se 
jedná, obdobně chybí čím je „absorbováno více sluneční energie“ (str. 23, ř. 12 nebo str. 31, ř. 
20).   
Je poněkud zarážející, že autor testoval na statistickou významnost pouze závislost velikosti 
trendů na nadmořské výšce a nikoliv trendy samotné.  
V kapitole Diskuse postrádám porovnání sezónní závislosti teplotních trendů na nadmořské 
výšce v jednotlivých horských oblastech vedených v rešeršní části. 
Na autora bych měla jeden dotaz (pro ubezpečení, že správně rozumí termínům používaným 
ve své práci): 
Jaký je rozdíl, hovoří-li se v textu na str. 19 o „velikosti trendu 0,11°C za desetiletí od roku 
1949 a jeho nárůstu v období 1980 až 2010 na hodnotu 0,32°C za desetiletí“, zatímco na 
předchozí straně autor uvádí, že „průměrná teplota And vzrostla za období 1975-2000 o 
0,8°C“? (bylo by názorné ukázat to na grafu teplotní řady) 
Ve své bakalářské práci T. Kraskopf splnil zcela zadání. Pravděpodobně vzhledem 
k nedostupnosti maximálních a minimálních teplot z dostatečného počtu stanic na sledovaném 
území autor analyzoval teploty průměrné, což v textu uvedl a zmínil, že chování denních 
extrémních teplot se může lišit od dlouhodobých trendů průměrných denních teplot. Výše 
uvedené výtky jsou jen dílčí a nesnižují kvalitu práce. Bakalářskou práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm „výborně“.  
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